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V Plzni 10. 6. 2017 

 

Nová zelená úsporám s přívlastkem „přítulná“ 
 
Mladá a přítulná, alespoň tak se jeví NZÚ. Změny vejdou v platnost 
od 4. září 2017. 
V programu Nová zelená úsporám se rozšiřuje nabídka dotací v 
oblasti solárních systémů, finanční podpora fotovoltaických 
elektráren dosáhne až 150 000 korun u největších podporovaných 
systémů. K dalším změnám NZÚ přibude i zcela mimořádný dotační 
bonus až 40 000 korun pro ty, kteří mohou současně vyměnit starý 
kotel díky kotlíkovým dotacím a současně čerpat podporu v oblasti 
A v programu Nová zelená úsporám.  
Oceňujeme aktivní přístup a zásluhu na rozumném a citlivém 
rozšíření dříve navrhovaných opatření, které se za 8 měsíců 
podařilo zrealizovat od okamžiku společného jednání ČFA a MŽP. 
 
Dotační program Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám běží od roku 
2014 a patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory 
energie v budovách pro bydlení. Státní fond životního prostředí ČR, který program 
administruje, přijal na 24 tisíc dotačních žádostí na více než 5 miliard korun, z nichž 
je vyplaceno dvě miliardy korun. Finanční podpora směřuje na energeticky úsporné 
renovace rodinných a bytových domů, výstavbu domů v „pasivním“ standardu a 
instalaci obnovitelných zdrojů energie. „Program Nová zelená úsporám se nám 
podařilo nastartovat opravdu ve velkém. S vyplacenými dvěma miliardami korun více 
než 12,5 tisícům příjemcům dnes patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším 
dotačním programům u nás,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.  
 
Jen půl roku po zimních změnách přichází souhrn novinek i dílčích opatření. Nově se 
přidává oblast podpory C.3.7 na pořízení fotovoltaické elektrárny s vyšším 
instalovaným výkonem a elektrickou prací > 4 000 kWh/rok a dotací 150 000 Kč.  
Nově se zavádí doplňující opatření, které nabízí dotaci i žadatelům, kteří již peníze 
na fotovoltaický systém získali dříve, ale rádi by ho dále buď výkonově rozšířili nebo 
dále zefektivnili.  
 
Novinky si mohou domácnosti začít žádat po prázdninách od 4. září letošního roku. 
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Zavedená oblast podpory C.3.7 na pořízení větší fotovoltaické elektrárny otevírá 
reálnou možnost získat podporu i na rodinné domy s vyšší energetickou spotřebou. 
Novinku přivítají zejména majitelé dvougeneračních domů či početnější rodiny. 
Vyrobenou energií mohou kromě úspory elektrické energie i ohřívat teplou vodu, 
vytápět. Přebytečnou energii, kterou v domě aktuálně nespotřebují, mohou uložit na 
pozdější dobu do akumulátorů a po západu slunce s ní zásobit domácnost.  
 
Dříve úspěšní žadatelé, kteří si fotovoltaický systém už dříve s dotací NZÚ pořídili, 
mají od září možnost ho rozšířit na výkonnější a sofistikovanější systém. Svůj 
fotovoltaický systém mohou nejenom výkonově rozšířit dalšími moduly nebo přidat  
akumulační baterie ke stávajícímu fotovoltaickému systému, nebo obojí – tak  aby 
dosáhli na vyšší účinnost. Domácnosti si tak budou moci s dotací pořídit nejdříve 
jednodušší systémy a následně s ohledem na své finanční možnosti je s další 
finanční dotací postupně rozšiřovat,“ doplňuje Petr Valdman. Pro rozšíření dotace 
musí dojít ke zvýšení celkově využitelného energetického zisku minimálně o 20 % 
oproti předchozí žádosti.  
 
SFŽP sleduje vysoký zájem právě o dotace na fotovoltaické a termické systémy, 
kterou  již obdrželo 5 395 žadatelů a úhrnem bylo vyplaceno cca 233 milionů korun 
sděluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Počet žádostí 
tvoří celou třetinu ze všech žádostí, čímž se stávají druhou nejpopulárnější oblastí 
mezi žadateli, hned po zateplování domů.  
 
 
 


